
Notulen Bestuursvergadering Pinkeltje 17- 05-2022 19.30uur 
Aanwezig: 13 leden en 5 bestuursleden (Peter, Evelien, Remco, Hans en Veronique) 
  

1. Opening  
Voorzitter (Peter) opent de vergadering en heet iedereen een zomers welkom.  
  
2. Notulen  2021 
De notulen van 2021 staan op de website. Rondvraag (saai jaar) levert geen bijzonderheden 
op, notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

  
3. Mededelingen 
Geen mededingen voor 2022. Wordt wel een voorstelronde voorgesteld, zodat het bestuur 
zich kan voorstellen aan de aanwezige leden. 
 
4. Financieel verslag 2021 
Remco licht het financieel jaarverslag van 2021 toe  

• Eerste deel van de inkomsten wordt gefinancierd door de gemeente, 2e deel door 
giften en contributie. 

• Onder aan de streep blijft er budget over, mede door goede giften ontvangen in 
2021. 

• Keuken is geplaatst. 

• In 2021 blijft er een bedrag over van EUR 1.000, waardoor er wat te organiseren valt. 
Mensen sluiten geen contract af voor Pinkeltje lidmaatschap, hierdoor wordt er geen “op te 
nemen gelde” opgenomen op de jaaropgave.  
 
Vraag van een van de leden of de gemeente het subsidiabele deel kan terugschroeven. 
Antwoord: nee, wij hebben een vast contract, met wederopzegging draagt de gemeente EUR 
2.000 per jaar mee. 
 
Reserve neemt toe, sparen niet nuttig op dit moment. Voor de aanschaf van een nieuw 
toestel is zijn er te weinig middelen in kas. Geen uitgave door activiteiten, waardoor de 
reserve verder oploopt. 
 
5. Kascommissie 
Karel Scherpenzeel en Willemijn Kuik hebben de cijfers en kascontrole voor 2021 
gecontroleerd en goedgekeurd, willen tevens beiden nogmaals herkozen worden. Leden 
gaan hiermee akkoord. 
 
6. Contributie 
Contributie voorstel voor 2022 van EUR 10.00 per adres, leden gaan hiermee akkoord. 
Contributie 2022 vastgesteld op EUR 10.00 
 
Vraag wordt gesteld hoeveel leden buurtvereniging Pinkeltje op dit moment telt, lastig exact 
traceerbaar, bestuur gaat uit van 102 leden.  
 



Vraag van Peter Boere, hoeveel extra leden de flyeractie heeft opgeleverd. Antwoord: 5 
nieuwe aanmeldingen. Flyeractie is voor herhaling vatbaar in 2023. Promotie via Facebook is 
lastiger omdat mensen buiten de wijk zich ook kunnen aanmelden.  
 
Verzoek wordt gedaan om doneren mogelijk te maken via een QRcode/betaalverzoek in de 
kast bij de entree van de speeltuin. Er komt regelmatig een vraag vanuit bezoekers van 
buiten de wijk of er een donatie gedaan kan worden. 
 
7. Activiteiten 2021 
Keuken is inmiddels geplaats en de laatste details worden nog afgewerkt (boiler, koelkast en 
plinten). 
 
Sinterklaasviering; alle kinderen kwamen verdeeld in tijdvakken naar de garage toe. 
Hierdoor meer persoonlijk contact met kinderen en ouders. Sinterklaas gaf aan dit volgend 
jaar graag nog een keer zo te doen. 
 
IJsjes-actie positief ontvangen. 
 
Onderhoud gepleegd met nieuwe tegels onder de schommels en honden-toestel. Gras is 
omhoog gehaald. Naast alle vaste onderhoudsavonden. 
 
8. Activiteiten 2022 
Datum voor de volgende onderhoudsavond op vrijdag 17 juni staat niet op de flyer vermeld, 
om miscommunicatie te voorkomen.  
Peter Boere aangegeven dit wel graag op de flyer vermeld te zien, zodat mensen getriggerd 
worden om deel te nemen. 
 
Besloten om de onderhoudsavond van 17 juni in de eerstvolgende nieuwsbrief te 
vermelden. 
 
Burgemeester in 2021 op bezoek geweest in de speeltuin, tijdens een reguliere 
onderhoudsavond, positieve feedback over onderhoud en staat van de speeltuin. 
 
Verder geen vragen en/of opmerkingen.  

 
9. Bestuursverkiezing 
Volgens de statuten is Peter aftredend na een termijn van 3 jaar. Heeft nu 2 termijnen van in 
totaal 6 jaar volgemaakt. Peter stelt zich herkiesbaar en leden geven akkoord, mag de 9 jaar 
vol maken. 
 
Bestuur bestaat uit 5 personen, statutair toegestaan en bestuur gaat hier mee akkoord. 
 
10. Rondvraag 
Herman van der Horst deelde een tip voor beschikbare gemeentelijk subsidie gelden voor 
een jubileum of extra activiteit. 
 



Aangegeven dat Piet van der Kloot bekken heeft gebroken en een attentie namens Pinkeltje 
te organiseren. Peter gaan bij Piet langs en neemt een presentje mee. 
 
Peter informeerde naar de “rookvrije status”: geen actie op ondernomen door het bestuur. 
Wordt vervolgd. 
 
Onderhoudsploeg begonnen met gemeente plantsoen te scheren. Burgemeester is hierop 
aangesproken. Optioneel speeltuin uit te breiden door toevoeging van de groenstrook aan 
de zijde aan de Helena Rietbergstraat, besproken met wethouder en burgemeester. 
Stuitte niet op al te veel problemen, mits Pinkeltje hiervoor zorg draagt. 
Geraamde kosten voor Pinkeltje ongeveer EUR 2.500. Hekwerk en grondwerk voor rekening 
van de gemeente. Brief door Peter opgezet om de gemeente officieel te informeren en 
vervolgens meengenomen kan worden in de vergadering van het gemeente bestuur. 
 

11. Voorzitter sluit de vergadering 

Drankjes beschikbaar om na te praten. 


